ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТН
Честито Рождество Христово! Здрава и Успешна Нова 2012 Година!
С ТОЗИ ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ НА БЮЛЕТИНА БЛАГОДАРИМ НА
ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ, КОЛЕГИ, СЪМИШЛЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ,
КОИТО НИ ПОДКРЕПИХА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА!
Скъпи колеги и приятели,
С наближаването на края на годината започваме
да мислим за равносметка на направеното.
Това, което ние от екипа на Фондация Лале постигнахме, се дължи до голяма степен на сътрудничеството, подкрепата, съветите, усилията на
много наши партньори и съмишленици.
Този бюлетин е посветен на тях - хората и организациите, които ни помагат да помагаме.
Благодарим ви!
Мария Петкова, Директор на Фондация Лале

Благодарим на служителите на УниКредит Булбанк, фондация УниКредит и УниКредит
Булбанк, че подкрепиха нашата “Вяра в семейството”
През 2011 г. започнахме нов проект ―Вяра в семейството‖ в партньорство със Сдружение
„Шанс и закрила‖ Хасково и с финансовата подкрепа на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк. Както подсказва името, проектът е насочен към запазване целостта на
семействата в трудни моменти и предотвратяване на настаняването на деца в институции.
Проектът се реализира благодарение на служителите на УниКредит Булбанк, които го
избраха в онлайн гласуване измежду три социални проекта, предложени от различни български организации в рамките на инициативата „Твоят избор, твоят проект‖.
България беше първата държава, в която международната фондация на банката организира такъв избор сред служителите си като им даде възможността те да посочат проекта,
който е най-необходим на местните общности. Благодарим Ви, че ни повярвахте!

Благодарим на колегите от Фондация ОУК за партньорството, в което заедно подкрепяме деца и семейства в риск
Втора година Фондация Лале и Фондация ОУК работят в партньорство по Програмата за подкрепа на деца и семейства с цел превенция на настаняването на деца в институции. До момента сме
финансирали 11 проекта, изпълнявани от 13 организации в 15 общини. Проведени са 6 работни срещи за обучение и обмяна на информация и практики между подкрепените организации и работно посещение за обмяна
на опит с Barnardos в Ирландия. Описани са 12 различни модела на работа по превенция от екипите, които
работят по програмата. Моделите са представени пред МТСП и ДАЗД.
През 2011 година получихме допълнителна подкрепа за семействата обхванати по програмата от Софарма,
които дариха лекарства за нуждаещи се семейства, Чиполино, които дариха биберони, Rotary International,
и служителите на ТехноЛогика, които дариха дрехи за деца и бедни семейства. Благодарим за партньорството и подкрепата!

Ново лого подарък от New Moment New Ideas Company
И през 2011 г. партньорството ни с Рекламна и PR агенция New Moment New Ideas продължи. Новото лого на фондация Лале е специален подарък от New Moment. Визията на календара на фондацията
за 2012 година също е на колегите от New Moment New Ideas. Там
те написаха това, което знаят добре - ―От всички 365 дни в годината ще запомниш тези, в които си направил нещо за другите‖. Благодарим на целия екип на New Moment и им пожелаваме успех и
вдъхновение в работата!
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“Борса на проекти и идеи” означава много нови партньори и приятели
Проектът ―Борса на проекти и идеи‖ започна през 2010
г, но първите борси се проведоха през 2011 г. в градовете Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, София, Търговище
и Варна. Целта на борсата е да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между местните бизнес и граждански организации като отчита интересите и възможностите и на двата сектора.
Борсите бяха организирани изцяло на доброволни начала и с активното участие на много хора и организации от
различни сектори – местна власт, нестопански и стопански сектор, медии и др.
От сърце благодарим на всички местни и национални партньори подкрепили първите борси в:
Плевен - Община Плевен, Плевенски Обществен фонд Читалища, ЗД Интерамерикан Плевен, Професионална
гимназия по лозарство и винарство, Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване;
Пловдив - Община Пловдив - Дирекция „Спорт и младежка политика‖ и ЗД Интерамерикан Пловдив;
Русе - Русенска–Търговско индустриална камара, Община Русе, винарска изба „Райнов и синове‖,
ЗД Интерамерикан Русе;
Пазарджик - Община Пазарджик, Младежки дом, Съюз на частните предприемачи Пазарджик, КРИБ Пазарджик, Обществен дарителски фонд Пазарджик;
София - Бизнес парк София, СУ ―Св. Климент Охридски‖, ЗД Интерамерикан София, винарска изба Bessa
Valley, Best Food;
Търговище - Търговско-Промишлена палата Търговище, Клуб на нестопанските организации в Търговище;
Варна - Варненска Търговско-Индустриална Камара, Радио Варна, Винарна ―Дарзалас‖, дирекция Младежки
дейности и спорт към община Варна;
Благодарим и на вестник Капитал — Кариери, който редовно отразяваше реализираните борси и резултатите в
рубриката «Бизнес с кауза”. През 2011 година на борсите бяха сключени 262 сделки между бизнеса и граждански организации на стойност 231 850 лв. Десетки други
срещи и конкретни форми на сътрудничество бяха уговорени в
дните след борсите.
Заедно с колегите постигнахме тези резултати благодарение
подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и
Източна Европа.

Инициатива в подкрепа на фонд Heaven’s Angels
Фондация Лале и българският офис на Чартис Юръп С.А. се включиха в международна инициатива за осигуряване на мотоциклети, с които лекари и медицински работници стигат по-бързо в отдалечени райони на Африка
и така ежегодно спасяват хиляди човешки животи. Инициативата се реализира от благотворителния фонд
Heaven’s Angels, основан от Сър Ричард Брансън.
Благодарим от сърце на служителите на българския офис на Чартис Юръп С.А и на всички частни
дарители, които се включиха в инициативата и пътуването с мотоциклети!

Проект на годината 2010
Авторитетното жури, което оценява номинираните проекти в конкурса ―Проект на годината‖ включва утвърдени имена в бизнеса и медиите в България. През тази
година това бяха
Огнян Донев, Председател на УС на Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
Севда Шишманова, Програмен директор на Българска Национална Телевизия; Даниела Петкова, Главен
изпълнителен директор на Пенсионно осигурителна
компания „Доверие―; Н.Пр. Карел ван Кестерен,
Посланик на Кралство Нидерландия в България; Анна
Захариева, Изпълнителен директор
на ФеърПлей Интернешънъл.
Благодарим на членовете на журито на Проект на Годината 2010 за съпричастието и професионалната работа при оценяването на проектите в конкурса!
Благодарим на всички колеги от гражданските организации, които дават смисъл и съдържание на този конкурс и всяка година ни вдъхновяват със своята целенасочена и всеотдайна
работа за другите.
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Дългогодишни партньори на Фондация Лале са:
KPMG България и ING Банк, на които благодарим за подкрепата им в продължение на години. Високо ценим
професионализма и сътрудничеството им.
Web Factory, на които дължим нашата интернет страница. Благодарни сме за професионализма и приятелството на екипа на Web Factory, създал повече от 250 сайта и интернет проекта.
ФеърПлей Интернешънъл АД подкрепя работата ни с предоставянето на модерни зали за провеждане на
публични събития и работни срещи в рамките на програмите и проектите на Фондация Лале. Изказваме специални благодарности за гостоприемството на хотел Кристал Палас.
Пекарна Йован — сърдечно благодарим на майсторите със сръчни ръце и добри сърца от холандската
Пекарна Йован, които всеки ден даряват хляб и хлебни изделия на няколко организации в София, които работят с деца, младежи и възрастни хора живеещи в бедност.

Благодарим на Vivacom
През 2010 година започнахме съвместна програма с Vivacom за безвъзмездно предоставеното техническо
оборудване за нуждите на малки граждански организации, които работят в социална сфера в цялата страна.
През 2011 продължихме да помагаме и с общи усилия предоставихме 104 компютърни системи на 68 граждански организации от цялата страна.
Благодарим на колегите от Vivacom за възможността да предоставим достъп до информация, Интернет, административни услуги, съвременни комуникации на десетки организации и хиляди хора в многобройни отдалечени и малки населени места.

Конкурс за доброволческа инициатива 2011
В Европейската година на доброволчеството Фондация Лале и Националният
алианс за работа с доброволци обявиха Конкурс за най-добри и интересни
доброволчески инициативи, реализирани през 2011. Благодарим на всички
участвали организации и на журито оценило тяхната работа — Огнян
Златев, член на УС на Българска Национална Телевизия; Ива Рудникова,
главен редактор Капитал Light и Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом.

Благодарим на всички колеги от цялата страна за сътрудничеството и всеотдайната
работа!
През изминалата година продължихме да работим с много граждански организации от цялата страна и
срещнахме още нови приятели и партньори в Плевен, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна, Ловеч,
Бургас, Търговище, Хасково, София и др. Пожелаваме на всички вас много здраве и сили, много съмишленици
и приятели, които да ви мотивират и подкрепят защото много хора имат нужда от вас всеки ден.

Програмите и събитията, които реализирахме през 2011 година са благодарение на финансовата подкрепа на
Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Фондация Оук, Хайфер Интернешънъл, Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк и индивидуални дарители.
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